Факултет медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу
ул. Светозара Марковића бр. 69
Крагујевац
Број : 03-97
Датум: 09.01.2014. године

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације у вези ЈНМВ 25-2013
Поводом вашег захтева за појашњењем конкурсне документације за предмет набавке
„Супстанце за изолацију и идентификацију ћелија“, редни број ЈНМВ 25-2013, дајемо вам
следеће појашњење:
Питање 1. Шта се попуњава у одељку за преостали и укупни рок трајања?
Ми податке о роковима трајања немамо, пошто они пишу на самом паковању производа а
немамо могућност да сазнамо то док не поручимо робу.
Одговор: Уколико нисте у могућности да знате рок трајања унапред, довољно је да
попуните и оверите образац XI- образац изјаве о роковима трајања понуђених супстанци,
чиме гарантујете да ће испорчене супстанце имати рок трајања дужи од половине од
укупног рока трајања тих супстанци.
Питање 2. У конкурсној документацији за ЈНМВ бр25-2013, за партије 1-5 наводите као
јединицу мере или паковање “0.1-0.5mg ” и истовремено “> или једнако 100 тестова”, те
Вас молим да потврдите да ли је довољно да понудјена количина задовољава један од та
два критеријума или мора задовољавати оба истовремено?
Такође, као обавезан услов конкурсне документације наводите у тачки 5, дозволу за
стављање у промет медицинских средстава издату од Агенције за лекове И медицинска
средства, те Вас молим да потврдите да ли је за понуђена добра која нису медицинска
средства довољно доставити изјаву произвођача и понуђача да се ради о немедицинским
средствима?
Одговор: Што се тиче питања за партије од 1 до 5 обавезно је да буду испуњена оба
услова, а не само један . За немедицинска средства је довољно доставити потписану изјаву
да се ради о немедицинским средствима.

Питање 3. Молимо Вас да одговорите да ли је прихватљиво за партију 17, ЈНМВ 252013, уместо криотуба запремине 1.5 мл понудити криотубе од 2 мл са субдивизионом
градуацијом до 1.8 мм, с обзиром да је разлика само у висини и то 6 мм?
Одговор: Не прихватљиво је.
Питање 4. Достављам питања у вези ЈНМВ 25-2013:
- да ли се уз изјаву која се односи на обавезне и додатне услове учешћа (без ставке 5)
достављају и докази за тацке 2, 3 и 4 ?
- за партије број 1, 3, 6, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 34: да ли је могуће продужити рок испоруке
на 42 дана, због времена потребног за синтезу (производњу) антитела и времена
потребног за издавање мишљења ALIMS које је неопходно за њихов увоз ?
Одговор: - Довољно је попунити и оверити ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ
УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
- Испорука се треба извршити у року од 30 дана од дана потписивања уговора,
изузетно у року од шест недеља.
Питање 5. Молим Вас да за партију 12, дефинишете којих димензија требају бити
покровна стакла, тј да ли је довољно понудити 18 x 18. Такође, за партију 64, коју грамажу
захтевате по комаду тј паковању?
Одговор: Димензије покровних љуспица могу бити 18 x 18. Што се тиче партије 64Evans Blue Dye потребно је да паковања буду од по 1 грама.
Питање 6. Молимо Вас да одговорите да ли за партије 21-26, понуђена антитела морају
бити сертификована од произвођача као одговарујућа за све наведене апликације (FC,IHC,
WB итд) или је довољно понудити чисто некоњуговано антитело које по спецификацији
производјача одговара некој од наведених апликација.
Одговор: Антитело мора бити сертификовано за све апликације које смо ставили у
табелу.

